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Súpis výstupov Jozefa Kollára – ako ich zaznamenal vo svojej evidencii „krajský šéf horolezcov“ Kamil Linhart :

Tento Kamilov zošit bol súčasťou Archívu Klubu turistov Lokomotíva Banská Bystrica. Prevažovali v ňom záznamy o výstupoch členov
Horolezeckého oddielu Slávia VŠLD Zvolen, preto v januári 2015 archivárka KST Lokomotíva odovzdala tento zošit pre archív Zvolenčanov –
prevzal ho predseda Horolezeckého oddielu Slávia TU Zvolen Jožo Sklenár. V Archíve KST Lokomotíva ostali oskenované kópie stránok, na
ktorých sú záznamy o výstupoch Bystričanov – Joža Kollára, Eža Linharta, Kamila Linharta, Jána Dlhoša, Mateja Dlhoša, Márie Šályovej,
Emílie Kollárovej a Ondreja Kubiša.

☼
Prepis textov z rukopisného Horolezeckého zápisníka Jozefa Kollára :
HOROLEZECKÝ TÝŽDEŇ ● CHATA POD RYSAMI
4.8.1952 - Žabí kôň hrebeňom / Jozef Kollár, Matej Dlhoš
Po výstupe na plošinu v Z hrebeni Rysov Maťo oznamuje, že sa necíti dobre a nemôže ísť prvý. S obavami súhlasím, že
pôjdem prvý ja. Je to po prvý raz, čo leziem ako prvý a hneď takúto klasickú trojku. Pred zlanením do Žabieho sedla
nachádzam dobrú slučku – prvá korisť. Za pekného slnečného počasia a s mnohými radami skúseného staršieho lezca
sa mi podarí bez nehody absolvovať tento výstup. Blažene sa cítim na hlave koňa. Ešte zlanenie a už kráčame starou cestou
na chatu.
5.8.1952 – Ganek JV hrebeňom / Jozef Kollár, Matej Dlhoš, Ján Laktiš, Ján Ort, Boris Bálint
Pri zostupe z Dračej bránky Maťo uvoľní kameň a spustí menšiu lavínku Ortovi na chrbát, ktorý je práve pod ním v žľabe.
Šťastie, že má práve na chrbte batoh. Prechod nás značne zdržal. Pri zostupe z Rumanovho sedla sa v keckách veziem po
snehu na kameni a dvoma inými v rukách brzdím – nepomohlo a letím po šutroch – odreté ruky – ešte šťastne som
vyviazol. Pozor na snehové polia !
6.8.1952 – Veľký Mengušovský štít JZ hrebeňom / Jozef Kollár, Boris Bálint, Ján Ort, Ján Laktiš
Krásne slnečné počasie. Ťažkosti mi robil previs v Martinovom komíne. Zo dňa na deň sa mi viac začína ľúbiť horolezectvo.
Tuším, že ma načisto pritiahne a budem využívať všetky možnosti venovať sa tomuto športu plnému nebezpečia ale o to
plnšiemu krásami. Na Hincovom sedle sa pasie 5 oviec. Pastiera niet a tak ich zháňame k Hincovým plesám, kde táboria
Bratislavčani.
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7.8.1952 – Malý Ganek od SV ● Vysoká SV hrebeňom / Ján Dlhoš, Jozef Kollár, Ján Laktiš, Ján Ort
Na Galerii Ganku nás zastihla búrka. Krčíme sa v skalnom okne a smejeme sa svetu. Blesky trhajú oblohu a hromy rachotia
ako by sa celý Ganek rúcal na nás. Búrka prešla a čakáme na vysušenie skál. Pre značné zdržanie prichádzame až za tmy na
chatu. Pri prechode na Pusté lávky som našiel prvú skobu. Pomaly nazbieram celý inventár.
8.8.1952 – Volova veža J rebrom / Jozef Kollár, Ján Laktiš, Matej Dlhoš
Vychutnávame veľmi krásne lezenie. Všetko betonové chyty. Zato však z vrcholu utekáme pred búrkou, ktorá sa z Poľska
nečakane ženie. Dostihuje nás pod stienkami Žabej veži. Sú tu aj Košičani (Dr.Harčár, Fronc a iný).
Zmoknutí sa vraciame na chatu, ktorá je preplnená zmoknutými turistami. Soznamujeme sa so skupinkou 4 dievčat z Prahy
u ktorých sa prejaví veľký záujem o Tatry. Sušia si veci a pomáhajú variť. Dobrá zábava pre spestrenie večera.
9.8.1952 – Vysoká SZ úbočím a hlavným žľabom / Jozef Kollár, Alena Šimková, Věra Sodomková
Nechal som sa uvariť a vyviedol som 4 dievčatá. Boli vďačné a najmä za poskytnuté občerstvenie na vrchole. Počasie pekné,
neskoršie prevaľovanie hmly. Po príchode na chatu nás čakal guľáš a rizoto. Bola to príjemná vychádzka na zakončenie. Ešte
1 noc spíme u nich aj s Ortom v chatke na Štrbskom plese. Večer sme oslavovali narodeniny a meniny v Hviezdoslave.

HOROLEZECKÝ TÝŽDEŇ ● SLIEZSKY DOM
3.8.1953 – Veľká Granátová veža SZ hrebeňom / Jozef Kollár, Mária Šályová, Kamil Linhart, Vierka Tóthová,
Karol Líška, Dr.Křeček
Pro zostupe rampou do Szontághovej dolinky sme poriadne zmokli. Druhý krát ešte viac pri zostupe medzi kosodrevinou na
magistrálu. Po ceste sbierame divé huby pre Karola. Na chate pražíme huby a s veľkou nedôverou ochutnávame. Zapíjame
borovičkou, aby sa nám nič nestalo.
5.8.1953 – Hrubá veža JV Hrebeňom ● Velický štít S hrebeňom / Jozef Kollár, Mária Šályová, Kamil Linhart, Vierka
Tóthová, Dr.Křeček, Karol Líška
Včera pršalo, sbierali sme huby, pražili a jedli, pravda za všetkých bezpečnostných opatrení. Dnes je nádherný deň, ani
obláčka. Na Velický ideme s Kamilom po grant. Vierku vyťahujeme po platňovitej stienke. Večer zasa huby.
6.8.1953– boli sme v kotli,sbierame huby.Našiel sa horolezec z Třinca, ktorý od decembra 1952 bol pod snehom.
7.8.1953 – bol som na návšteve na Zbojníckej chate. Stále prší, sbierame a vyprážame huby. Bol ho hubový týždeň.

PRECHOD SEDIEL
21.8.1953 – Baranie rohy JV hrebeňom / Jozef Kollár, Alena Šimková, Věra Sodomková
Pred chatou pri Zelenom plese čakáme pokiaľ sa Alena a Věra objavia. Potom pomaly stúpame Veľkou Zmrzlou dolinou na
Baranie sedlo. V hornej časti žľabu je sneh. Na Baraních rohoch robíme niekoľko obrázkov a schádzame za veľmi teplého
slnečného počasia na Téryho chatu. Tu spíme v jedálni núdzove.
22.8.1953 – Priečne sedlo z Malej Studenej doliny / Jozef Kollár, Alena Šimková, Věra Sodomková
Ráno je obloha zatiahnutá. Po raňajkách dosť neskoro sa vydávame na prechod ďalšieho sedla. Už pri výstupe do dolinky
pod sedielkom začína padať sneh. Padanie snehu sa čím ďalej tým viac zosilňuje a na sedle je z toho už poriadna metelica.
Dievčatá sú slabo oblečené a obuté. Kým prídeme na Zbojnícku chatu ich poriadne vymrvilo. Na chate napriek nepriazni
počasia panuje večer veselá nálada. Spíme zasa núdzovo.
24.8.1953 – Slavkovský štít V hrebeňom / Jozef Kollár, Alena Šimková
Sneh nás donútil zostať celý včerajšok na Zbojníckej chate. Beznádejne kukáme von oknom do chumelici. Věra musí ísť
domov. Boli sme ju odprevadiť až v Smokovci. Po obede sa opäť vyčasilo a s Alenou sa vraciame na Hrebienok a odtiaľ na
Slavkovský štít. Dostali sme sa nad mlhovú clonu. Výstup nám poskytol nádherný pohľad – more mlhy, z ktorého vytrčajú
len vrcholky štítov. Dole sostupujeme do Slavkovskej doliny a na Sliezsky dom.
25.8.1953 – Poľský hrebeň z Velickej doliny ● Rysy z Českej doliny cez Váhu / Jozef Kollár, Alena Šimková
Počasie nám opäť praje. Vystupujeme chodníkom na Poľský hrebeň a dole k Zelenému plesu v Kačej doline. Tu sa trochu
opaľujeme a nastupujeme do najnepríjemnejšieho výstupu aký som kedy robil. Sú to Pusté lávky a Váha. Je príliš teplo
a z nás sa leje ani z konvy. Konečne sme na Váhe. Alena chce na Rysy, tak ideme. Z Rysov máme veľmi pekný výhľad. Keď
sme zišli na Štrbské pleso – autobus bol už fuč. Neostalo nám iné ako ísť na Štrbu pešo. Po ceste sa samozrejme pohádame.
Vlak je preplnený a cestujeme na podlahe v chodbičke vagonu. Zaujímavé dievča.

HROMADNÝ VÝSTUP NA GERLACH
29.8.1953 – Gerlach SZ hrebeňom / Kamil Linhart, Jozef Kollár ...
Na Sliezsky dom sme prišli zo Smokovca pri baterke a mesiačiku asi o 1.00 hod. po polnoci. Krátky spánok a už nástup pred
chatou, kde je prejav o SNP. Celú cestu sa ani poriadne nevidíme, iba pri striedaní. Na hrebeni pred nami počuť známe
hlasy, avšak dobehneme ich len na štíte, kde sa zišlo asi 60 horolezcov. V Karczmarovom žľabe sa zrútili 3 horolezci. Je medzi
nimi aj Šaňo Tomorský. Jedna žena je ťažšie zranená. Škoda, ináč celá akcia mohla byť bez kazu.
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ZIMNÉ ŠKOLENIE ● CHATA PRI ZELENOM PLESE december 1953
Východná Žeruchova veža V hrebeňom
V rámci zimného školenia chodili sme cvičiť zimnú techniku pod stenu Kežmarského štítu. Deň pred tým než sme prišli zabil
sa I.Fehér na hrebeni Jahňacieho štítu. Prvý zimný výstup robíme spoločne. Vedú Ďuro Šuna a Miro (Prochádzka)Prídavok.
V žľabe sa spustila lavína. Dostal sa do nej Alex. Nič sa vážnejšie nestalo. Zima je v Tatrách krásna. Počasie je krásne slnečné
až oči páli i keď cez okuliare.
Deň predtým sme boli na Kežmarskej chate gratulovať Arnovi k titulu Majster športu.
Jastrabia veža SZ hrebeňom (od Jastrabieho sedla) – Jozef Kollár, Juraj Šuna
Už pri výstupe do Jastrabieho sedla sekáme stupy v ľade. Začiatok hrebeňa je pokrytý ľadovou glazúrou. Na prvom lane ide
Juro. Ja idem na druhom s Jožkom Nehészom. Na druhej strane na Kozom štíte je Miro, Alex a ostatní. Čo chvíľu sa
pozorujeme. Najťažšie miesto – traverz cez platňu šťastlivo prechádzame a za chvíľu sme na vrchole. Cesta zpäť ubehla
rýchlejšie, pretože zo sedla sme sa pekne spúšťali o snehu. Počasie bolo trochu zamračené.

ŠKOLENIE CVIČITEĽOV VYSOKOHORSKEJ TURISTIKY ● SLIEZSKY DOM 1954
Ihla v Osterve / Jozef Kollár, Otto Míča
V rámci školenia cvičiteľov vysokohorskej turistiky DŠO Dynamo prešli sme niekoľko dolín v okolí Sliezskeho domu. Nakoniec
sme sa presťahovali na Popradské pleso a cestou sme odbočili z Ostervy na Ihlu. Liezol som s Ottom. Najprv sme ju nemohli
najsť, naozaj ako ihlu, keď sa niekde zapotroší. Museli sme veľmi naliehať na vedúceho školenia, aby nás pustil liezť. Liezli
sme viacerí, medzi inými Sever Cotiofan a Rudo Kada zo Žiliny. Ostatní účastníci nám robili obecenstvo.
Český štít – Vysoká zo sedla Váhy / Jozef Kollár, Milada Heváková
Cestou z Popradského plesa na Sliezsky dom sme si zaliezli na Vysokú. Celá cesta bola veľmi príjemná, počasie bolo tiež
veľmi pekné. Okolo obeda začali už mraky. Ostatní účastníci si vyšli na Rysy. V Kačej doline som zabudol fotografický aparát
a musel som sa preň vracať. Lezenie na Vysokú nás trochu zdržalo a za výstupu Svišťovou dolinou nás zastihla už tma
a čoskoro aj búrka. Núdzovo preto bivakujeme, každý kde môže. Ráno sa zobúdzame a skrehnutí od zimy pokračujeme na
Sliezsky dom. Pozor na žinčicu.
Kôprove sedlo z Mengusovskej doliny
Cez Kôprové sedlo a Hlinskou dolinou sme došli do Kôprovej doliny. Odtiaľ sme išli sa pozrieť do Temných smrečín na
vodopády. Cestou dolu Kôprovou dolinou sme sa zastavili na salaši a posilnili žinčicou. Vypil som 7 črpákov. Cez Tri studničky
dochádzame na Štrbské pleso. Tu sme sa dlho člnkovali s Ottom a Miladou a jedli sme dyne. Už po tme sme došli na
Popradské pleso. Asi o 10.00 hod. sme zistili, že nám chýbajú 2 účastníci. Ideme ich hľadať. Stretli sme ich s Ottom na
magistrále za mostíkom. Omylom išli do Mlynice a zistili to až u vodopádu Skok.

TÝŽDEŇ NA ŠTRBSKOM PLESE
18.7.1955 – Hlinská veža Z hrebeňom ● Štrbský štít V hrebeňom / Jozef Kollár, Alena Šimková, Věra Sodomková
Včera sme sa stretli na Štrbe – Alena, Věra a manželia Jungwirtovci. Spíme na Štrbskom plese na sene. Vystupujeme
Mlynicou na Sedlo pod Parohami a odtiaľ už na lane na Hlinsku vežu. Vraciame sa zpäť a bez Věry pokračujeme s Alenou na
Štrbský štít a sostupujeme J rebrom, kde nás čaká Věra. Vraciame sa Mlynicou na Štrbské pleso. Bol pekný slnečný deň.
19.7.1955 – Veľké Solisko S hrebeňom / Jozef Kollár, Alena Šimková, Tonda Jungwirt
Věra s Bebinou si liečia nohy a tak s Alenou a Tondom kráčame pomaly hore Furkotou. Na Bystrom sedle po výklade
okolitých končiarov ponechávame Tondu a s Alenou lezieme až na Veľké Solisko. Schádzame do Mlynice, kde sa stretáme
s Tondom, ktorý sem prišiel z Bystrého sedla.
22.7.1955 – Ganek JV hrebeňom ● Rumanov štít SZ hrebeňom / Jozef Kollár, Alena Šimková
Včera pršalo a neboli sme nikde. Jedine sme prešli zo Štrbského plesa na Popradské, kde sme tiež núdzove spali u Vila
Lamprechta. Ráno sme sa vybrali do Zlomísk a z kroka na krok prichádzame k Rumanovej dolinke a do úbočia Zlobivej
a čoskoro exponovaným hrebeňom na Ganek. Po obhliadke okolia zpäť do štrbiny a využívame pekné počasie k výstupu na
Rumanov štít. Sostup na Vyšnú Zlobivú štrbinu robí trochu ťažkosti – zblúdili sme.
Spíme na Popradskom plese. Ostatní odišli na Sliezsky dom.
23.7.1955 sa vyberáme cez Ostervu, Sliezsky dom, Hrebienok, Skalnaté pleso, Zelené pleso, Kopské sedlo do Ždiaru. Cesta
na Kopské sedlo sa nám „pomaly“ míňa. Do Ždiaru prichádzame už za silnej tmy.
24.7.1955 – pozeráme sa na svadbu a ideme do Belanskej jaskyne. Ja odchádzam domov. Škoda !

HOROLEZECKÝ TÁBOR DŠO DYNAMO PRI ZELENOM PLESE
22.8.1955 – Karbunkulový hrebeň / Jozef Kollár, Petr, Cotiofan, Kada, Glückselig, Heváková, Sedláček, Míča
Na hrebeň vystupujeme v Jastrabom sedle, pokračujeme na Jastrabú vežu. Odtiaľto sa vraciame zpäť do sedla
a pokračujeme ďalej až po Belasú vežu odkiaľ sostupujeme jej SV úbočím až na chodník z Kolového sedla a do tábora, ktorý
sme si postavili poniže chaty na zimnej ceste. Bývam s Ottom Míčom. Väčšina z nás sa už poznáme zo školenia minulého
roku. Vedúci tábora je Karol Glückselig-Bunda z Prahy. Je veľmi veselý a zábavný.
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23.8.1955 – Hrebeň Čiernych veží / Jozef Kollár, Heváková, Sedláček, Cotiofan, Kada
Za pekného počasia stúpame Veľkou Zmrzlou dolinou až ku Stolarczykovmu sedlu, kde sa naväzujeme na laná. Leziem
s Miladou a Mirom. Lezie sa nám veľmi dobre. Po dosiahnutí vrcholu odmeňuje sa nám prekrásnymi pohľadmi na všetky
svetové strany. Máme mnoho času a preto sa zdržujeme na vrchole dlhšie. Keď už tiene v údoliach sa predlžujú schádzame
aj my. Spolu s nami sostupujú Bundal, Sever a Otto, ktorí liezli IV. na Český štít. Bola to krásna cesta, škoda, že som
nemohol ísť s nimi.
25.8.1955 – Malý Pyšný od Baranieho sedla / Jozef Kollár, Heváková, Petr, Sedláček
Včera pršalo, neboli sme nikde. Dnes ideme zasa Veľkou Zmrzlou dolinou na Baranie sedlo. Je sparno a zdá sa, že bude
búrka. Po prechode Veterného štítu sa začínajú prevalovať mlhy z jednej strany na druhú. Na Strapatej veži vidím po prvý
raz „vidmo“. Mávame do mlhy a naše tiene sú korunované dúhou. Celé lezenie nám trvá pomerne dlho, neskoršie sa
zatiahlo a my už za tmy hľadáme sostup do Medenej kotlinky. Konečne sa nám podarí nájsť sostup a po snehu už za tmy
schádzame na suť a po reťaziach do tábora. Bundal trochu šomre. Avšak im sa tiež neviedlo najlepšie, vypadla im jedna
žena.
26.8.1955 – Kolový štít od V / Jozef Kollár, Otto Míča
Za veľmi horúceho počasia sme sa s Ottom dosť neskoro vybrali na túru. Od včerajšej únavy (ostatní oddychujú ) nestačím
za Ottom. Konečne sme pri nástupe. Po výstupe ku charakteristickým vežiam steny Kolového štítu zbadali sme kamzíky.
Otto ich chce fotografovať a tak sa prehaniame za nimi. Schodili sme celé úbočie, ale kamzíci vždy pred šťuknutím zmizli.
Konečne sme toho nechali. Na Čiernom štíte sú naši chlapci (Sever a iní) tak sme sa vydali po hrebeni k nim. Večer
slávnostne končíme na chate.

KRAJSKÉ ŠKOLENIE NA TÉRYHO CHATE
6.10.1955 – Široká S hrebeňom / Jozef Kollár, Emília Nováková, Matej Dlhoš
Na školenie som išiel až v stredu večer. Po ceste cez celú noc sme ráno aj s Milenou prišli na chatu. Práve sa chystali na túru.
K nám sa pridal Maco a ideme na Sedielko. Cesta v prítomnosti Mileny ubieha dobre. Každý z nás sa chce vytiahnuť
a predbiehame sa vo vysvetľovaní. Unavení sa vraciame na chatu, kde spíme na pričniach.
7.10.1955 – Spišský štít od J / Jozef Kollár, Emília Nováková
Oddychovú túru robím s Milenou. Počasie nám praje. Výstup je celkove ľahký. Jedine sostup na Baranie sedlo jej robí
ťažkosti. Po ceste často odpočívame a vykladáme si všeličo. Myslím, že javí nejaký veľký záujem o horolezectvo. Mohlo by
s nej niečo byť.
8.10.1955 – Baranie rohy SZ hrebeňom / Jozef Kollár, Emília Nováková, Matej Dlhoš
Na suti pod Ľadovým sedlom sa naväzujeme na lano. Idú s nami ešte 2 chlapci z Piesku. Značné ťažkosti nám robí vylezenie
kolmej stienky nad rímsou. Je tu stará skoba avšak Maco sa k nej nemôže dostať. Potom som vyliezol trochu vľavo ja
a vytiahol som ich hore. Ďalej cesta už je pomerne ľahká. Jedine hustá mlha nám robí značné ťažkosti a ideme ako na slepo.
Konečne prichádzame na vrchol, kde hmla sa trochu rozriedila a môžeme trafiť na sostupovú cestu. Na druhý deň ideme
domov. S Milenou sme sa išli pozrieť ešte na Skalnaté pleso.
12.6.1956 – Žltá veža SZ hrebeňom / Jozef Kollár, Ján Dlhoš, Eva Demjanová
Celý predchádzajúci týždeň som robil sprievodcu na turistickej rekreácii na Baníku a na Hrebienku. Pri sostupe z Baraních
rohov som sa stretol pod hangom v Malej studenej s Janom a Evou. Dohodli sme sa, že pôjdeme spolu liezť. Pretože moja
služba večer končila, ešte večer som sa vybral na Térinku.
Na túru nastupujeme zavčasu ráno. Do Žltej lávky to ide ľahko. Naväzujeme sa. Ťažkosti mi robí prelezenie výšvihu. Počasie
je nie priam najlepšie je hmlisto a máme čo robiť, aby sme sa pri sostupe z Dubkeho lávky nezviezli.

HOROLEZECKÝ TÝŽDEŇ NA TÉRYHO CHATE
31.8.1956 – Ľadový štít J hrebeňom / Jozef Kollár, Emília Kollárová, Matej Dlhoš
Na rozlezenie sme sa s Macom a Milenou (už manželkou) vybrali na Ľadový štít. Pri výbere túr si ešte som nie istý
a spolieham na iných. Ovšem táto cesta nebola priam najlepšie volená. Pri výstupe na Ľadovú kopu dobiehame nejaký párik
Poliaka. Keďže idú veľmi slabo naväzujeme ich na lano. Ja vpredu, Maco vzadu. Čochvíľu sme na vrchole a po občerstvení
a dôkladnej obhliadke terénu schádzame na chatu.
29.8.1956 – Malý Pyšný štít JZ hrebeň / Jozef Kollár, Kamil Linhart, Ján Dlhoš, Mária Šályová
Cestou na Malý Pyšný nás značne zdržala kolmá stienka asi v strede piliera. O jej zlezenie sa pokúša najprv Jano, potom
Kamil a obaja sa vracajú. Nakoniec som skúsil ja a dostal som sa cez to. Z hora doberám ostatných. Keď Kamil prišiel ku mne
potriasol mi ruku so slovami : Z teba bude horolezec. V ďalšej ceste sme už nemali ťažkosti. Počasie tiež bolo k svetu.
1.9.1956 – Pyšný štít JZ hrebeň / Jozef Kollár, Matej Dlhoš
Dlhšie hľadáme nástup na pilier, pretože je riedka hmla. Konečne sme si nástup mohli riadne identifikovať a nastupujeme.
Sme riadne vystrojení skobami, karabinami, kladivami. Počas celej cesty ich nebolo potrebné použiť. Bola to túra IV., ktorú
leziem prvý raz. Je to akýsi predel pre horolezcov, no nie je to tak strašne ťažké, aby sa takáto túra nedala bez rizika prejsť.
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STANOVÝ TÁBOR PRI ŽABÍCH PLESÁCH – vedúci tábora Kamil Linhart
12.8.1957 – Kopky od S a SV hrebeňom / Jozef Kollár, Rudolf Španiel, Eugen Linhart, Marta Bendíková
Prvý krajský tábor vedie Kamil Linhart. Na prvú túru sme sa vybrali so Španielom, býv. mojim riaditeľom.
Marta ide s Ežom. Trochu sa bojí a musíme ju čoraz viac povzbudzovať. Počasie je pekné a tak aj z výstupu máme skutočný
pôžitok. Schádzame do štrbiny za Kopkami a odtiaľ do Dolinky pod Váhou. V tábore kuchtí Maco grisovú kašu. Nestačia mu
všetky hrnce.
13.8.1957 – Žabí kôň J stenou / Jozef Kollár, Matej Dlhoš, Kamil Linhart, Mária Šályová
Za ideálneho počasia bez mráčku sme si vybrali túto podľa sprievodcu prekrásnu cestu. Už nástupová cesta platňami
a trávami pod J stenou nám robí ťažkosti, ale konečne sme pod stenou. Po 2-3 dľžkach lana púšťame dopredu dvojicu lezcov
z Prahy, ktorí nás upozorňujú, že Macovi sa „klepú“ kolená. Nakoniec sme výstup zdolali klasicky. Krátke posedenie na
vrchole, pokochanie pohľadmi na S stenu a dolu do Poľska a po zápise do vrcholovej knihy zlaňujeme. Večer pri hodnotení
Maco nechce venovať ani jeden výstup nováčkom (neprišiel kufrovať) a preto radšej odchádza.
14.8.1957 – Volova veža JZ stenou (ľavá polovina) / Jozef Kollár, Ján Dlhoš, Ondrej Kubiš
Ráno začína ako ostatné. Len Maco sa balí. Dlho uvažujeme kam kto pôjde. Konečne Jano sa dá prehovoriť a ideme.
Nastupujeme do trhliny. Po každom lane sa stretáme na 1 cigaretu. A zas ďalej. Traverz doprava a sme v prostriedku veľkých
platní na trávnatej plošinke. Tu sa dlhšiu dobu opaľujeme a pozorujeme lezcov z Písku, ktorí pokračujú priamo. Konečne sa
nám to zunovalo. Zabíjame skobu a cez previs prichádzame do platní „spodných“. Prechod z kúta po hladkej platni zasa
skobujeme a už sme v lepšom teréne. Na vrchole rýchle sa zapíšeme a upaľujeme dolu, pretože slnko už zapadá. Krásny
výstup.
15.8.1957 – Žabie sedlo (priamo do sedla) – Rysy Z hrebeňom / Jozef Kollár, Jozef Štec
Odchodom Maca nemám partnera na lezenie. Preto musím vždy čakať, kto bude voľný. Dnes chce Štec ísť na Rysy – má tam
schôdzku s nejakým Poliakom. Keďže sa mu nechce ísť chodníkom, ideme na lane. Vybrali sme si Z hrebeň zo Žabieho sedla.
Ideme doň priamo a nie obyčajným nástupom na Žabáka. Kolmý výšvih nám robí ťažkosti. V bočnej stienke je výklenok, Jožo
lezie doň a odtiaľ dlhým krokom do žľabu už nad výšvihom. V žľabe niet poriadnych chytov. Všetko je opačne vrstvené ako
na streche. Bijeme skoby kde sa dá. Konečne sme v sedle. Ďalej to už ide dobre. Jožo beží hore, ja za ním. Na Rysoch nebol
nik, preto sklamane ideme dolu.
16.8.1957 – Ošarpance JV hrebeňom / Jozef Kollár, Kamil Linhart, Ján Dlhoš
Nemáme čo robiť a Kamil chce ísť na Ošarpance, kde už bol 2 razy ale ani raz nedokončil. Vybrali sme sa. Na môj návrh
ideme cez Dračiu bránku, čím sme sa poriadne zdržali. Konečne sme pri nástupe. Trochu sa zatiahlo, ale to by nevadilo, aby
sme túru nespravili. Pomaly ale isto vystupujeme komínom. Keď prídeme na hrebeň, obloha je už riadne zatiahnutá. Ideme
ďalej. Kamil je už na vrchole Malého Ošarpanca, keď začína pršať. Pochopiteľne ideme dolu. Keď sme zišli dolu prestalo
pršať. Potom sme zistili, že ľahšie bolo pokračovať v túre. Cez Kohútik ideme do tábora. Celú noc prší a preto v sobotu už
balíme a odchádzame domov.

CELOŠTÁTNE ŠKOLENIE INŠTRUKTOROV ● KEŽMARSKÁ CHATA
2.9.1957 – Jahňačí štít JZ hrebeňom / Jozef Kollár, ing.Záboj, Životský, Blaščík
V rámci školenia bol som zaradený do družstva inž.Záboja. Ako I.túru máme prechod Jahnacieho štítu. Každé družstvo ide
inou cestou. Je napadnutý čerstvý sneh a stále pofukuje dosť silný nepríjemný vietor. Na vrchole sa všetky družstvá
stretáme. My pokračujeme na Kopské sedlo. Celú cestu ideme bez naviazania na lano – zato naväzujem nové priateľstvá
a známosti. Večer sú prednášky - dosť suché. Na školení je aj Jano Dlhoš
6.9.1957 – Čierny štít JV stenou / Jozef Kollár, inž.Záboj, Blaščík, Životský
Zatiaľ čo po dva dni sme zlým počasím boli prinútení sedieť na chate a počúvať prednášky, robiť rozcvičky a cvičiť lezeckú
techniku v okolí, pre mlhu ani neviem kde, sa dnes vyčasilo. Zavčasu ráno, ešte za tmy vyrážame do Veľkej Zmrzlej doliny.
Našim cieľom je Stanislavského cesta na Čierny štít. Na prvom lane ide Blaščík a na druhom ja so Zábojom. Počas výstupu sa
učím novému spôsobu zaisťovania – smyčka s karabinou – je to pieskovcová technika, ale zrýchľuje postup a dá sa ľahko
používať aj v Tatrách. Výstup je nádherný. Keďže sme mali usporený čas ideme ešte hrebeňom Čiernych veží na
Stolarczykovo sedlo a tak dolu.
7.9.1957 – Kozí štít J pilierom / Jozef Kollár, Záboj, Blaščik, Životský
Zasa je pekne a už stúpame do Červenej dolinky. Zastavujeme sa pod zubatými prevismi piliera na Kozí štít. Popis cesty je
v dodatkoch. Zpočiatku ide všetko dobre až Blaščik odvalí kameň, ktorý prefičí vedľa mňa dosť tesne. Trochu mi to uberie
odvahy ale i tak rýchlo pokračujem vo výstupe. Po zdolaní hlavných ťažkostí vo výšvihu piliera sa dostávame na ľahký terén
a bez ťažkostí už vystúpime na vrchol. Zápis do knižky, zvyčajný oddych, rozhliadnutie na rozlúčku a sostupujeme.
Na zostupe nás zastihne dážď a mokrí ideme na chatu.
Keď som hodnotil nalezené výstupy v celom roku tak som zistil, že tento bol najhodnotnejší dosiaľ vôbec. Dosiahol som vo
výstupoch priemer 3,6 stupňa ťažkosti.

6

STANOVÝ TÁBOR PRI ZBOJNÍCKOM PLESE - vedúci tábora Jozef Kollár
18.8.1958 – Východná Vysoká JV hrebeňom / Jozef Kollár, Klincko,Siteková,Hostovský,Hostovská,Bendíková,Valent,
Valentová
Vediem tábor. Máme tam mnoho úplných nováčkov. Dnes som si ich zobral na celkom jednoduchý výstup na Studené sedlo
a Východnú Vysokú. Cestou na sedlo poctivo istíme a učíme sa pracovať s lanom – úmorná práca. Konečne sme hore
a balíme laná. Sostup cez Poľský hrebeň a Prielom je už turistický.
19.8.1958 – Vyšné Rovienkové sedlo – Hranatá veža / Jozef Kollár, Valent,Valentová,Gajer,Hostovský,Hostovská,
Bendíková,Klincko,Siteková
Počasie je nie najpríjemnejšie, pofukuje silnejší vietor, preto dosť neskoro vystupujeme úbočím Hranatej veže. Ako obyčajne
na vrchole je výklad okolitých končiarov, fotografovanie a oddych. Sostupujeme do údolia a na príhodnom mieste sa dlhší
čas venujeme nácviku, hlavne slaňovaniu.
20.8.1958 – Malý Ostrý J stenou – Javorový štít V hrebeňom / Jozef Kollár, Šályová Mária
Dneská sa počasie značne zlepšilo. Vybrali sme sa na Javorový štít. Pod Javorovým sedlom nechávame ostatných na suti
a s Marienou sme sa vybrali na J stenu Malého Ostrého. Pod žltými skalami zabíjame istiacu skobu a cez previs ľahko
prec hádzam. Ďalej je to už ľahšie. Sme na vrchole. Sostup nám trvá dlhšie ako sme predpokladali. Konečne po dlhom
obliezaní vežičiek sme na sedle. S celou skupinou vystupujeme na Javorový štít. Dobiehame tam Honzu a Maca, ktorí robia
prechod hrebeňa. Sostup robí ťažkosti, hlavne Valentovej a Bendíkovej.
23.8.1958 – Východná Vysoká S hrebeňom/Jozef Kollár, Málika Hostovská, Milan Žabka, Mária Šályová, Marta Bendíková
Po dva dni bola silná víchrica s dažďom, takže nám pováľalo stany. Maca s Ondrom zdvihlo a roztrhlo stan a tak z neho
vypadli. Dnes sa vyčasilo. Prišiel Milan Žabka. Vybrali sme sa na Východnú Vysokú. Ostatní sú na Divej veži, idú všetky cesty.
Čochvíľa sa zhora dívame na Divú vežu ako je omotaná lanami. Cesta ide bez nejakých zvláštnych príhod, len Marta nevie
urobiť prepad. Sostupujeme cez Studené sedlo.
24.8.1958 – Divá veža J hrebeňom / Jozef Kollár, Milan Žabka
Je nedeľa a všetci už išli domov. Krásne počasie vystriedalo doterajšie vetriská. Milana som prehovoril aby zostal. Nebolo
s tým veľa práce. Ochotne súhlasil. Ľahko sme sa dostali pod strmý výšvih. Pozorne vyliezame stienkou a už som nad ním.
Doberiem Milana a kráčame ľahko hore. Niekoľko záberov a už ideme zpäť do tábora. Balíme a ideme domov.

STANOVÝ TÁBOR PRI (ZELENOM) ZBOJNÍCKOM PLESE
24.3.1959 – Východný Mengusovský štít / Jozef Kollár, Ján Kopa, Ivan Herchl
Do tábora pri Veľkom Hincovom plese sme došli už za tmy. Vraciam sa ešte pre veci, ktoré som si nechal pod II.hangom. Je
krásna mesačná noc – pondelok. Ráno sme sa dosť neskoro vybrali na túru. Pod začiatkom rampy sa naväzujeme. Po rampe
to ide dobre. Horšie je to nad rampou, kde sa dostávame do hlbokého snehu. Po nafúkanom záveji to ide lepšie až sa
dostávame do sedla. Tu sme objavili zásoby, ktoré mali prichystané Poliaci na prechod. Časť je už nepoužiteľná. Po výstupe
na vrchol hľadáme cestu dolu. Zvolíme si žľab, ktorý je pekne vysnežený a ním už naši chlapci včera vystúpili a sostúpili.
Sostup je veľmi rýchly a už sme v tábore. Varíme z najdených zásob, pretože vieme, že Poliaci sa prechodu hrebeňa vzdali.

ZIMNÝ STANOVÝ TÁBOR PRI HINCOVÝCH PLESÁcH
26.3.1959 – Veľký Mengušovský štít ( rampou) / Jozef Kollár, Ivan Herchl
Včera sme oddychovali. Ináč sú tomu celkom 2 týždne čo som vstal z postele po chrípke. Dnes sme sa vybrali na Veľký
Mengušovský. Ideme po stopách Zdena a Jirka, ktorí lezú pilier a my sa na nich pozeráme. Pretože Dubkeho cesta je
zľadovatelá, pokračujeme ďalej po rampe. Tesne pod vrcholom sa stretáme so Zdenom a Jirkom, ktorí sa už vracajú. Máme
ešte asi 2 laná a sme na vrchole. Niekoľko letmých pohľadov na okolie a vraciame sa kúsok zpäť a popod hrebeň na Hincovo
sedlo celkom ľahko sostupujeme na pleso a už sa čvachtáme krížom cezeň do tábora.
27.3.1959 – Satanovo sedlo / Jozef Kollár, Ján Kopa, Ivan Herchl
Cesta do sedla je pekne vysnežená a tak sme sa vybrali na túto túru. Prechádzame popod steny Zadnej Bašty a už sme na
obrovskom kuželi snehu, ktorý spadá do sedla. Z kroka na krok postupujeme hore. Už sme pri odbočení žlabu na Diablovo
sedlo. Jano nejak beží hore. S Ivanom ideme pomaly za ním. Nakoniec sa nám to zunuje. Máme mokro a preto sa vraciame
do tábora a sušíme všetko mokré. Jano sa čoskoro vrátil, bol až na vrchole. Poobede prišiel Jano Dlhoš a Kopa s Herchlom
odchádzajú zajtra, tak sa balia. V stane spíme všetci štyria ako sardinky.
28.3.1959 – Kôprovská veža od V. / Jozef Kollár, Ján Dlhoš
Je pekné slnečné počasie. Vyhľadávame si nejakú blízku túru. Konečne sa rozhodujeme. Mačky, lano, skoby a niekoľko
cukríkov a ideme popod svahy Kôprovského štítu. V žľabe sa naväzujeme. Prvé lano je moje. Prechod do skál je zľadovatelý.
Zo steny steká voda. Sekám stupy a chyty vo výške tvári. Zrazu ma ostrieka voda z pod preseknutého ľadu. Konečne som
z toho von na bezvadnom snehovom náveji. Tak postupujeme vyššie. V rozbredlom snehu sa Jano úplne stráca v trhline
a hreší. Pomáham mu z toho. Konečne v zľadovatelom komíne sa dostávame na vrchol. Zostup je už ľahký. Večer prípravy
na odchod. Ráno pomáhame znášať veci aj Zdenovi. Z Popradského sa vezieme na aute a zo Štrbského plesa do Štrby pešo.

7

STANOVÝ TÁBOR PRI ZBOJNÍCKOM PLESE - vedúci tábora Jozef Kollár
8.1959 – Malý Javorový štít V hrebeňom / Jozef Kollár, Valent, Gajer
Opäť táboríme na pamätných miestach z minulého roku. Stan znovu staviam na tom istom mieste. Už dávno som chcel robiť
Javorový štít. Teraz sa mi naskytá príležitosť. Po veľmi lámavej skale vybočujeme zo žľabu spadajúceho zo špáry. Na II. je to
dosť špatné. Nedá sa však nič robiť a musíme ísť len hore. Konečne sme na lepšom teréne a čoskoro na vrchole. Schádzame
na Závrat a ja sa púšťam do Kresaného rohu. Keď prejdem do ľavého zárezu Samo a Rudo ma od toho odhovoria a vraciam
sa. Po suti schádzame k táboru a spomíname na vlaňajší týždeň.
8.1959 – Široká veža JZ rokľou / Jozef Kollár, Valent
Za pekného počasia kráčame popod Javorové štíty „Sliezskou stezkou“ až pod Zbojnícke sedlo. Trochu po kuželi suti a už
hľadáme nástup do rokli. Nájdeme ho celkom ľahko a už sa boríme so všetkými 5.schodami, z ktorých predposledný je dosť
mokrý a jeho prelezenie pomerne sťažené. Nakoniec aj to prejdeme a po niekoľkých dĺžkach vystupujeme na vrchol.
Na vrchole trochu pofukuje a preto sa poberáme rýchlo preč. Dlhá cesta „domov“ sa pomaly míňa. Odmenou nám je
uhorkový šalát a zemiaky, obľúbené jedlo Valentovcov.
8.1959 – Východná Vysoká S hrebeňom / Jozef Kollár, Valent ml., Valent st., Gajer
Tak ako vlani, aj tento rok si opakujem veľmi zaujímavý a pekný výstup týmto hrebeňom. Leziem s mladým Valentom. Na
ľahších miestach ho púšťam dopredu. Otec má trochu strachu, ale synovi sa to páči. Trochu filmujeme z výstupu. Neviem
však, či uvidím z toho nejaké fotky. Na vrchole je celá halda turistov. Ideme s nimi na Poľský hrebeň a cez Prielom domov.
8.1959 – Bradovica od Studeného sedla a zpäť / Jozef Kollár, Valent ml., Valent st., Gajer
Pekné počasie nás vylákalo na túto pomerne dlhú túru. Pôvodne sme chceli robiť stenu, ale Rudo mal z toho strach. Tak
ideme hrebeňom a vraciame sa zpäť tou istou cestou, len Kupolu a Vesterov štít obchádzame ako sa dá. Veľa času tým však
nezískavame. Večer ako každý rok je rozlúčka. Niekoľko halúzok suchej kosodreviny, papiere a ostatné horľavé zbytky a je
z toho slušný ohníček. Ráno upravujeme táborisko, ešte posledné zábery a odchádzame.

ZAPÁLENIE SPARTAKIÁDNYCH OHŇOV
4.3.1960 – Východná Vysoká / Jozef Kollár, Ján Dlhoš, Ľudovít Mikuláš
Náš kraj dostal za úkol zapáliť spartakiádne ohne na Zadnom Gerlachu a na Východnej Vysokej. Včera sme prišli na Sliezsky
dom a dlho do večera sme sa dohadovali o tom, kto kde pôjde. Každý chce ísť na Zadný Gerlach. Konečne sa dohodneme.
Zdeno vedie na Zadný Gerlach a ja na Východnú Vysokú. Dosť neskoro ráno stúpame hore pod Večný dážď. Zdeno filmuje
náš výstup. Pri Guľatom kopci sa rozchádzame. My vpravo – oni vľavo. Pomaly stúpame do svahu Kupoly a stále sa dívame
na druhé úbočie. Závidíme im. Sneh je dosť hlboký a značne sa boríme. Varíme ešte po ceste čaj. Konečne sme na Studenom
sedle. Pôvodne som mal ja s Lajom ísť na vrchol, pretože Jano má mokré ponožky. Nakoniec ide on a ja varím v bivaku
hrach. Odchádzajú naložení naftou a handrami. Vybuchuje mi varič – vyhodil som ho von. Vracajú sa. Polievka je
zachránená. Ráno pomaly sostupujeme dole. Škoda, že večer bola mlha – ohne nebolo vidieť.

ZIMNÝ STANOVÝ TÁBOR PRI ĽADOVOM PLESE - vedúci tábora Jozef Kollár
30.3.1960 – Zlomisková veža S hrebeňom / Jozef Kollár, Stankovič
Táboríme pri Ľadovom plese. Prvú noc spím na chate. Som tu s celou rodinou. Bola to úmorná cesta kým sme Milušku
vytiahli na chatu. Pršal dážď a prišli sme celí mokrí. Ráno sme zavčasu vyšli do tábora a pripojili sme sa k ostatným. Výstup
žľabom do štrbiny za Zlomiskovou vežou je ľahký. Horšie to je už na Zlomiskovú vežu. Leziem so Stankovičom z Detvy. Je to
nový chlapec. Vraciame sa z vrcholu a nastupujeme na hrebeň, ktorý je zľadovatelý. Na prvom lane ide Zdeno. Celý hrebeň
je zľadovatelý a tak sa nám postup zpomaľuje. Keď vidíme, že celý hrebeň neprejdeme asi v 1/3 schádzame dole a do
tábora.
31.3.1960 – Ošarpance JV hrebeňom / Jozef Kollár, Matej Dlhoš, Ján Longauer
Dnes sme sa vybrali na Ošarpance. Spolu sme piati. Leziem na prvom lane s Macom a Janom. Celý komín je zaľadnený
a Maco sa v ňom pomaly prebíja vyššie a vyššie. Nad vklinenými balvanmi idem dopredu. Na JV hrebeni púšťame dopredu
chlapcov zo Zvolena, ktorí idú v dvojke. Až tesne pod Stredný Ošarpanec výstup prebieha pomerne rýchlo. V hladkom
previslom komínku začínam pociťovať depresiu a nemôžem sa dostať ďalej. Volám na Zvolenčanov kadiaľ išli. Konečne sa mi
podarí nájsť správne stupy a chyty a vystupujem na vrcholok a ďalej do štrbiny pred Veľkým Ošarpancom. Keďže je veľa
hodín nepokračujeme ďalej a obchádzame Veľký Ošarpanec. Po tme sa dostávame do tábora. Som značne unavený.
Už druhý raz som Ošarpance nedokončil. Podarí sa to inokedy ? Druhý deň schádzam na chatu a odchádzame domov.
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STANOVÝ TÁBOR PRI BATIZOVSKOM PLESE – vedúci tábora Jozef Kollár
15.8.1960 – Veža nad Ľadovým / Jozef Kollár, Valentová, Valent
Cestujem v noci. Do Polianky som prišiel po polnoci. Spím na stanici s nejakými Poliakmi. Ráno sa vyberám hore. Pomáha mi
jeden turista zo Zdíc. Zíde sa mi to. Pri mostíku varíme raňajky. K Batizovskému plesu som prišiel o 11.00 hod. Za chvíľu
prišiel Honzo a postupne sa schádzajú ostatní. To bolo včera. Celá spoločnosť sa vybrala do sedla pod Drúkom a hrebeňom
na Končistú. Ide to značne pomaly. Je nás hodne a najmä Valentová brzdí postup. Zafukuje silný vietor a preto po dohode
s Honzom nepokračujeme ďalej, ale schádzame na rampu a po nej na Lúčne sedlo, kde prichádzame už za tmy. Do tábora
sa už po chodníku kráča trochu lepšie. Ostatní sú už v tábore a prišli nám kúsok naproti so svetlom.
18.8.1960 – Štôlska veža V pilierom / Jozef Kollár, Ján Havlík
Po včerajšku nemá dnes nik chuť na výstup. Vybrali sme sa s Honzom Havlíkom. Za pekného počasia stúpame po šutroch.
Za chvíľu sme pod pilierom na trávniku. Naväzujeme sa a hľadáme správny nástup. Nejak nám to neštimuje. Konečne to
máme. Honzo mi ponúka prvé lano. Beriem skoby a už leziem prvý výšvih. Doberám Honzu, ktorý lezie ďalej. Prichádzam
k II.výšvihu a zasa idem prvý až na jeho temeno. Tak sa to stále strieda. Honzo šomre, že si on vôbec nezalezie. Je chladno
a v povetrí poletuje páperie. Pod tretím výšvihom uvažujeme, či máme ísť ďalej. Svieti zasa slnko. Zabíjam skobu a idem
ďalej. Pod piatym výšvihom púšťam dopredu Honzu, aby aj on dačo vyliezol. Už je na vrchole a ja sa mordujem v skalnom
okne. Drží ma batoh. Na vrchole trochu pojeme a bežíme okolo Končistej dolu. Bola to veľmi pekná túra.
22.8.1960 – Gerlach / Jozef Kollár, Ivan Matušík
Po výstupe na štôlsku vežu sme už spali, keď nás zobudili chlapci z HS, aby sme im pomohli zniesť poľského horolezca
V.Šroma. Z tábora ideme 7. Ráno sme sa vrátili, tak celý deň vyspávame. Vo štvrtok som tiež nebol nikde. V piatok je silný
víchor. V noci ušli Košičani a aj Ružomberčani domov. My sme vydržali. V sobotu všetci odchádzajú. Bol som v Polianke.
Neprišiel nik. Cestou som dobehol jedného Poliaka a ponúkol som mu nocľah. Večer prišiel Ivan. Dnes sme sa všetci traja
vybrali na Gerlach. Ivan sa trochu bojí, avšak ide mu to dobre. Na vrchole je niekoľko turistov. Po krátkom oddychu sa
vraciame do tábora. V noci prišiel Braňo s Králikom.
23.8.1960 – Zadný Gerlach Z hrebeňom / Jozef Kollár, Braňo Tatranský, Ivan Králik
Matušíka sme nechali v tábore a my vystupujeme po chodníčku smerom na Gerlach. Výstup na Východné Batizovské sedlo
je po voľnom suťovisku nepríjemný. Konečne sme na sedle. Naväzujeme sa. Je trocha chladné počasie. Chlapci sú prvý krát
na lane a tak ich zaúčam základom lezenia. Braňo lezie dobre, Ivan trochu riskuje. Postupne pomaly sa dostávame na vrchol.
Tu pozeráme na zbytky lietadla, ktoré stroskotalo za SNP. Po prehliadke sostupujeme do tábora. Ivan odišiel domov.
Zanechal nám len lístok.
24.8.1960 – Batizovský štít Z hrebeňom / Jozef Kollár, Braňo Tatranský, Ivan Králik
Ráno „zamykáme“ tábor a kráčame po zlomiskách do záveru dolinky. Pri pliesku pod Kostolíkom sa osviežujeme. Ešte trochu
po suti a už sme v žľabe, ktorým vystupujeme na Nižné Kačie sedlo. Naväzujeme sa. Zachvíľu nás zahaľuje mlha, takže
nevidíme často jeden druhého. Lezieme naslepo. Je veľmi ťažko sa orientovať. Čochvíľu sa musím vracať z rôznych vežičiek
a hľadať inú cestu. Tesne pod Z vrcholom mi chlapci hovoria, že tu lietajú a bzučia včely. Vysvetľujem im to, že sú to
elektrické výboje. Snažím sa zísť niekde pod hrebeň avšak sa mi to nedarí. Po zaburácaní hromu začína pršať. Zatratená
hmla. Konečne sme na V vrchole a rýchle dolu. Je dosť klzko, no ide to. Keď sme zišli na suť sa trochu vyčasilo.
25.8.1960 – Hrebeň Končistej / Jozef Kollár, Braňo Tatranský, Ivan Králik
Dnes sa zasa vyčasilo a už opäť kráčame po zlomiskách na Sedlo pod Drúkom. Samotný Drúk a Vežu nad Ľadovým
obchádzame po rampe. V štrbine pod Malou Končistou sa naväzujeme a už vystupujeme na Malú končistú. Je nádherné
počasie, bez mráčku a teplučko. Tiež výhľady sú veľmi krásne. Do Kahulskej štrbiny zlaňujeme. Ivan zostal v polovici platni,
avšak odtiaľ sa to už dá zliesť bez väčších obtiaží. A znovu na Prostrednú Končistú. Na vrchole oddychujeme. Už máme pred
sebou len ľahšiu cestu. Na koniec sa rozhodneme, že ideme aj na Končistú. Chlapci, hlavne Braňo majú veľký záujem.
Konečne zostúpime do tábora. Pripravujeme sa na odchod na zajtra.

TÉRYHO CHATA
18.12.1960 – Ľadové sedlo / Jozef Kollár, Braňo Tatranský
S Braňom sme sa vypravili do Tatier. Mal som ho čakať na Kamzíku. No Braňo nechodí. Už som z toho netrpezlivý. Ešte
dobre, že mám dobrú spoločnosť. Popíjam čaj a čakám, konečne, keď som išiel vyprevadiť spoločnosť na Bílikovu chatu
stretám Braňa. Je už asi 7 hodín. Po telefonickom dotaze vystupujeme pri mesiačiku na Téryho chatu. Ráno sa dosť neskoro
vyberáme s cieľom na Snehový štít. Cesta je náramne zlá. Ešte je nie žiadny podklad a preto sa boríme až medzi skaly. Pod
sedlom cítim akési žalúdočné ťažkosti a posielam na sedlo Braňa samého. Prehovorí ma a preto vystupujem ďalej. Svieti
slnko, ale na zamýšľanú túru sa nedá ani pomyslieť a preto sa vraciame na chatu. Ráno sa valíme domov, pretože napadlo
veľa čerstvého snehu.
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28.8.1961 – Drúk V pilierom / Jozef Kollár, Alexander Steiner
Chlapci išli na Gerlach a tak sme s Alexom nabalili niekoľko skôb a stúpame pod Malú Končistú, zisťujeme nástup na pilier
Drúka a už sa naväzujeme. V záreze je trochu roztrasený úsek a Alex má určité obavy. Nakoniec to prejdeme a už sme na
veľmi peknom traverze a postupujeme ďalej, už snadnejšie za použitia niekoľkých skôb, až na vrchol. Alexovo lezenie sa
podobá Macovi !
V nedeľu som došiel hore. Naproti mi bol Jožo Pardel, s ktorým som sa zoznámil v máji na Popradskom plese. Pomohol mi
vyniesť batoh až nad mostík. Sú tu krásne maliny. V poindelok som nebol nikde, mal som službu. Dnes večer sme boli na
pive na Sliezskom dome. Zaslúžené pivo !
30.8.1961 – Gerlach Z stenou / Jozef Kollár, Jozef Pardel, Ivan Kandarský
Už dávno sa zaujímam o výstup touto stenou. Konečne dnes sme sa tam vybrali. Nástup sme však nesprávne vyhliadli
a preto dosť ťažkým traverzom skoro až z Tetmajerovho žlabu sa dostávame do širokého žliabku. Je tu skutočne nádherná
skala s potôčikom vody. Jožo stále špekuluje ako sa napiť. Žliabok sa zužuje a už sa križujeme s č.758A. Počasie je nádherné.
Hľadáme belavé platne, avšak odtiaľto ich ešte nevidíme, hoci v popise to stojí. Leziem preto ďalej. Som ako pavúk na stene
skalnej kulisy a už nemám lana. Jožo sa s ním zabáva aby sa nenamočilo. To ma trochu rozčúli. Zisťujem, že výstup tadiaľto
je nie možný a preto traverzujem do ľava. Konečne vidím nádherné platne. Cestu sme našli a preto niečo pojeme. Sme na
šikmej lište nad platňami a kocháme sa nádherným pohľadom na ne. Odtiaľto už bez ťažkostí medzi konzervami na vrchol
postupujeme rýchle.
1.9.1961 – Gerlach Z stenou / Jozef Kollár, Alex Steiner, Ivan Matušík
Včera som nebol nikde. Dnes si idem overiť niektoré miesta z predvčerajšej cesty. Kráčame žľabom k Tetmajerovmu sedlu –
prielomu. Asi v 1/3 z neho cez lámavú stienku odbočujeme. Cez sedielko v pilieri dochádzame na cestu 758B. Overujeme si
predvčerajšiu chybu. Pokračujeme ďalej trhlinou, ktorá ide šikmi doprava Z-stenou Gerlachu. Je v nej miestami ešte sneh.
Nakoniec v žľabe, kde končí komín č.757 zisťujeme, že ideme zasa zle. Ešte pokračujeme v trhline ďalej a sme v sedielku nad
Batizovským žľabom. Odtiaľ pokračujeme JZ rebrom na vrchol. Po ceste zisťujeme, kde sme mali vlastne dôjsť. Neskoro !
Kocháme sa peknými pohľadmi, balíme laná a pomaly sostupujeme. Zasa som sa túlal.
3.9.1961 – Popradský ľadový hrebeňom / Jozef Kollár, Igor Hudec, Hana Vymazalová
Posádka tábora sa vymenila. Prišli k nám 2 dievčatá z Ostravy. Chlapci sa tešia. Spávame všelijak. Dnes som sa vybral na Kačí
štít, aby som doplnil medzeru v hrebeni. Na sedle pod Drúkom v závetrí pozeráme jak lezú malú Končistú. Fúka silný vietor.
Naväzujeme sa na lano a postupujeme pomaly po hrebeni. Na štíte sa víchor zosilnil a my sa túlime k sebe v bivaku.
Konečne sme niečo zjedli a ponáhľame sa rýchle dole. Konečne už tak nefučí. Zasa mi zostala „diera“ v hrebeni, pretože sme
sa vrátili už z Popradského ľadového.
4.9.1961 sa už nedá nič robiť a preto pred večerom už odchádzame domov. Chytla nás riadna búrka a po osušení na
Sliezskom dome, pri baterke sostupujeme na vlak.

ŠTRBSKÉ PLESO
24.9.1961 – Zadný hrebeň Bášt / Jozef Kollár, Oto Styk, Igor Snopko
Včera sme s Otom odišli na motorke z Banskej Bystrice. Igor nás má čakať na Štrbskom plese. Stretáme sa s ním. Spíme
v robotníckom hoteli. Ráno vstávame už o piatej a stúpame do Mlynice. Pri vode si upravujeme raňajky. Zíde sa teplého
čaju. Batohy nechávame pod Skokom. Na Baštovom sedle sa naväzujeme. Lezie sa nám príjemne. Nie je to vôbec žiadne
ťažké, až na voľné kamene. Vidíme padnutú skalnú lavínu zo Zadnej Bašty. Zachvíľu nechávame za sebou jaskynku v Zadnej
Bašte a špekulujeme liezť Pekelník. Zo Satanovho sedla sostupujeme. Igor mal stále veľa rečí. Večer odchádzam domov.
Oni ešte zostali, chcú ísť zajtra na Satana.

ŠKOLENIE HOROLEZECKÝCH VEDÚCICH NA ZELENOM PLESE
11.10.1961 – Malý Kežmarský štít SZ hranou / Jozef Kollár, Kozol, Kováč, Ulenfeld, Pardel, Hostovský, Lilge
Včera večer som prišiel na chatu.
12.10.1961 – Jastrabia veža J stenou / Jozef Kollár, Kozol, Kováč, Ulenfeld, Hostovský, Pardel
13.10.1961 – Kežmarská kopa S stenou / Jozef Kollár, Jozef Gaburjak, Emil Ondráš
14.10.1961 – Kolové sedlo / všetci účastníci školenia

ŠKOLENIE HOROLEZECKÝCH VEDÚCICH POPRADSKÉ PLESO ● Zimná časť
19.3.1962 – Sedlo nad Czarnym / Jozef Kollár, Gallo, Ulenfeld, Šikorsky, Belošovič, Kozol
20.3.1962 – Vyšná zlobná štrbina / Jozef Kollár, Kozol, Belošovič, Pardel
21.3.1962 – Zlobivá / Jozef Kollár, Tauchyn, Ulenfeld, Kozol

ZÁJAZD LOKOMOTÍVY NA POPRADSKÉ PLESO
29.4.1962 – Nižná Zlobná štrbina / Jozef Kollár, Július Mojžiš
30.4.1962 – Vysoká od J / Jozef Kollár, Július Mojžiš, Jozef Gargulák, Jarmila Hozová
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5.8.1962 – Popradský Ľadový štít SZ hrebeňom / Jozef Kollár, Melánia Kofroňová, Ján Jakubovie
6.8.1962 – Dračí štít J stenou / Jozef Kollár, Jozef Pardel
8.8.1962 – Hrebeň Čubrina–Kôprovský štít/ Jozef Kollár, M.Kofroňová,J.Pardel,J.Jakubovie,Vlado Tatarka,B.Krpelán
10.8.1962 – Ošarpance JV hrebeňom / Jozef Kollár, Milena Kollárová,J.Pardel,M.Kofroňová,Vlado Tatarka,Igor Snopko
11.8.1962 – Vysoká SZ hrebeňom / Jozef Kollár, M.Kollárová,M.Kofroňová,Pavel Mitter

STANOVÝ TÁBOR PRI POPRADSKOM PLESE - v júli 1963
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